
SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 

2019.03.18-22. 
 
 
 
 
 

2019.03.19. (kedd) 
 

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 63. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
B.1.335/2018. 

K.G.V.  

 

Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019. március 19. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

 

Az ügyben a Szolnoki Törvényszék első fokon jár el. A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat 

egy férfival szemben, aki a vádirat szerint az egyik jászdózsai szórakozóhelyen 

jobb kézzel, ököllel, közepes nagy erővel arcon ütött egy másik férfit, aki az 

ütéstől elvesztette egyensúlyát, a földre zuhant és beverte fejét a járólappal 

burkolt padlóba, amitől koponyatörést és közvetlen életveszéllyel járó 

agysérülést szenvedett. A vád szerint azért ütötte meg, mert nem tetszett neki 

az a zene, amit a sértett hallgatni akart.  

 

Megjegyzés: A 2019. március 19-ére kitűzött tárgyaláson előreláthatóan tanúk 

kihallgatására kerül sor.   

 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614 

sandorg@szolnokit.birosag.hu 

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60 

soosrdr@szolnokit.birosag.hu 

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95 

tovizia@szolnokit.birosag.hu  
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2019.03.19. (kedd) 
 

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 62. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.1.331/2018. 

K.G.  

 

Fegyveresen elkövetett 

rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. március 19. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

 

Az ügyben a Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el. A vádlottat a Szolnoki 

Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős ítéletével, lőfegyverrel visszaélés és 2 

rendbeli fegyveresen elkövetett rablás bűntette miatt 8 év fegyházra és 8 év 

közügyektől eltiltásra ítélte az egyik szolnoki dohánybolt és egy szintén 

szolnoki élelmiszerbolt kirablása miatt.  

 

Megjegyzés: A 2019. március 19-ére kitűzött nyilvános ülésen előreláthatóan 

másodfokú határozathozatalra kerül sor.  

 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614 

sandorg@szolnokit.birosag.hu 

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60 

soosrdr@szolnokit.birosag.hu 

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95 

tovizia@szolnokit.birosag.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandorg@szolnokit.birosag.hu
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu
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2019.03.20. (szerda) 
 

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 53. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
B.730/2017. 

F.Gy. 

 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. március 20. 10.00 

 

Az ügy lényege:  

 

Az ügyben a Szolnoki Törvényszék első fokon jár el. A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre kereskedéssel 

elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt 

emelt vádat egy férfival szemben, aki a vádirat szerint éveken át rendszeres 

haszonszerzésre törekedve új pszichoaktív anyagot árult Törökszentmiklóson.  

 

Megjegyzés: A 2019. március 20-ára kitűzött tárgyaláson előreláthatóan tanúk 

kihallgatására kerül sor.  

  

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614 

sandorg@szolnokit.birosag.hu 

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60 

soosrdr@szolnokit.birosag.hu 

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95 

tovizia@szolnokit.birosag.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandorg@szolnokit.birosag.hu
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2019.03.21. (csütörtök) 
 

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 62. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
B.618/2017. 

D.Sné. 

 

Csalás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. március 21. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

 

Az ún. Kun-Mediátor ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 767 

rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 2 

rendbeli sikkasztás és számvitel rendje megsértésének bűntette miatt emelt 

vádat D.Sné. vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a budapesti székhelyű 

Kun-Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként 

az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd 

forintot meghaladó kárt okozott.  

 

Megjegyzés: A 2019. március 21-ére kitűzött tárgyalási napon előreláthatóan 

további sértetti tanúk kihallgatására kerül sor. Az ügy tárgyalása 2019. március 

28-án, április 4-én és 11-én folytatódik.   

 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614 

sandorg@szolnokit.birosag.hu 

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60 

soosrdr@szolnokit.birosag.hu 

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95 

tovizia@szolnokit.birosag.hu  
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